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Za sprawy związane z normalizacją, w tym za określanie i egzekwowanie norm produktowych odpowiada w
Argentynie instytut normalizacyjno-certyﬁkacyjny (IRAM).

W Argentynie ponad 600 produktów z importu wymaga zgody Ministerstwa Przemysłu, czyli polega certyﬁkacji.
Po stopniowym wprowadzaniu ograniczeń importowych (bez wprowadzania formalnych zarządzeń) artykułów
żywnościowych, samochodów luksusowych i sprzętu AGD, rząd argentyński ogłosił klika lat temu rezolucję nr 45,
czyli kolejne ograniczenia dotyczące 200 produktów, które muszą przejść przez ﬁltr nieautomatycznych licencji.
Dotyczy to m.in. samochodów z wyższej półki, motocykli, części samochodowych, form i matryc, produktów
tekstylnych i przędzonych, RTV i wyrobów metalurgicznych.
W przypadku odzieży, obuwia i dywanów z importu wymagane jest formalne oświadczenie dotyczące składu
produktu.

Licencje
W 2012 r. rząd Argentyny wprowadził nowy system wstępnej rejestracji i zatwierdzania importu towarów do
Argentyny.
Aby uzyskać wstępne pozwolenie na import towarów do Argentyny, importer zgłasza się do upoważnionego
agenta celnego (despachante de aduana) w celu złożenia Oświadczenia Przysięgłego o Planowanym Imporcie
(Declaración Jurada Anticipada de Importación - DJAI).
Oświadczenie tworzone jest w Systemie Informatycznym Maria (Sistema Informático Maria -SIM) na podstawie
następujących informacji:
dane importera
rodzaj, ilość i gabaryty towaru
kody towaru w systemie Maria
wartości fakturowe
kraj pochodzenia/przeznaczenia
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Na tym etapie oświadczenie otrzymuje w systemie status oﬁcializada (zalegalizowane).

Udostępnienie deklaracji
Federalna Administracja Dochodów Publicznych - AFIP - udostępnia na mocy ustawy każdą ze złożonych
deklaracji innym urzędom publicznym, które mają możliwość zajęcia stanowiska w kwestii importu
zadeklarowanych towarów w systemie Maria.

Status oświadczenia
Importer informowany jest o statusie oświadczenia za pośrednictwem aplikacji systemu Maria „Moje Operacje
Celne" (Mis Operaciones Aduaneras - MOA) dostępnej na stronie internetowej Federalnej Administracji Dochodów
Publicznych (AFIP):
salida - oświadczenie jest zaakceptowane, przy czym akceptacja może być częściowa i np. dotyczyć tylko
partii towaru
observada - upoważnione urzędy publiczne mają zastrzeżenia do planowanego importu; importer jest
informowany o przeszkodach oraz sposobie ich uregulowania
cancelada - oświadczenie odrzucone lub wygasłe
anulada - oświadczenie unieważnione przez importera
Pozwolenie jest ważne 180 dni, z możliwością przedłużenia.
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